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                                                                         ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Του  Πρακτικού  5 / 2019  τακτικής συνεδρίασης  του Περιφερειακού Συμβουλίου 

Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 
----------------------------------------- 

Αριθ. Απόφασης  58/ 2019 
--------- --------------------------------- 

 ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Έγκριση  σχεδίου και  σύναψης Προγραμματικής   Σύμβασης  μεταξύ της  Περιφέρειας 
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και  του Δήμου Προσοτσάνης  για την υλοποίηση της δράσης « 
ΓΕΩΡΓΙΚΗ – ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΦΩΤΟΛΙΒΟΥΣ 2019». 
 

 
    Στην Κομοτηνή σήμερα  18 Απριλίου 2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 18.30, στην αίθουσα 
συνεδριάσεων «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ» της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, παρουσία του 
Περιφερειάρχη Χρήστου Μέτιου και παρουσία των Αντιπεριφερειαρχών: Πέτροβιτς Δημητρίου Π.Ε. 
Έβρου, Μαρκόπουλου Θεόδωρου Π.Ε. Καβάλας, Τσαλικίδη Νικολάου Π.Ε. Ροδόπης και απουσία  
των  Αντιπεριφερειαρχών: Ζαγναφέρη Κωνσταντίνου Π.Ε. Ξάνθης, Πατακάκη Ανάργυρου Π.Ε Δράμας 
διότι σύμφωνα με το ΦΕΚ Β΄/471/18-02-2019 τις αρμοδιότητές του ασκεί ο Περιφερειάρχης Α.Μ.Θ. 
κ. Χρήστος Μέτιος, που κλήθηκαν νόμιμα σύμφωνα με το άρθρο 167  παρ.4 του N.3852/2010, 
συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας και 
Θράκης μετά από την Δ.Δ ΟΙΚ. 2016/ 12 -04–2019 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του που 
επιδόθηκε σε κάθε Περιφερειακό Σύμβουλο, σύμφωνα με το άρθρο 167 παρ. 2 του Ν.3852/2010. 

            ΠΑΡΟΝΤΕΣ :   
       1.   Δημούδη- Τζατζαίρη Ελένη,   Πρόεδρος του Π.Σ.   
       2.   Καβαρατζής Σταύρος,   Αντιπρόεδρος  του Π.Σ.  
       3.   Μεχμέτ Ούστα Χουσείν,    Γραμματέας του Π.Σ. 
 

                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ   
1. Αντωνιάδης   Κωνσταντίνος                                   
2. Εξακουστός  Κωνσταντίνος 
3. Μποταΐτης  Σωτήριος 
4. Ευφραιμίδης Νικόλαος      
5. Τερτσούδης Χρήστος   
6. Ιμπράμ Αχμέτ    
7. Γεωργιτσόπουλος Χρήστος   
8. Ιωσηφίδης  Αλέξανδρος    
9. Μοσχοφίδου-Βλάχου Ελεονώρα 
10. Χουσέ  Μουσταφά  Ισμαήλ      
11. Μπούτος  Ιωάννης      
12. Κινατζίδης Κωνσταντίνος 
13. Κατραντζή  Μουσταφά 
14. Μουσταφά Μετίν          
15. Μουλταζά Ταρκάν Μουλταζά   

      16.  Αλατζά-Παπαδοπούλου Κυριακούλα  
 

17.   Ιντζέ  Μεμέτ Μπιρόλ     
 18.   Χειράκη Γεωργία     
19.   Τσολάκης Σταύρος 
20.   Καραλίδης Φώτιος    
21.   Γρανάς  Αρχέλαος 
22.   Δαμιανίδης  Παύλος      
23.   Κοτζά Μουμίν Ριτβάν       
24.   Ζιμπίδης   Γεώργιος     
25.   Τουρτούρης Σπυρίδων  
26.   Λασκαρίδης  Παντελής   
27.   Μαλτέζος Μενέλαος     
28.  Γκανιάτσου-Ελευθεριάδου Στυλιανή      
 29.  Τρέλλης Χρήστος 
 30.  Τραϊφόρος Βασίλειος 

   31.  Ναθαναηλίδης Αναστάσιος 
 32.  Χατζηθεοδωρίδης Ηρακλής 
  

               ΑΠΟΝΤΕΣ:               
                                                                           ΤΑ ΜΕΛΗ 

1. Τσιλιγγίρης Σπυρίδων                                          9.  Παπαδόπουλος Σωτήριος 
2. Ζάχαρη Ζηνοβία                                                  10.  Αραμπατζής  Αθανάσιος    
3. Βενετίδης Κωνσταντίνος                                    11. Τσαλδαρίδης  Αναστάσιος   
4. Γάκης  Χρήστος                                                    12.  Γαλάνης Βασίλειος      
5. Αμοιρίδης  Μιχαήλ                                             13.  Ορφανίδης Χαράλαμπος  
6. Χατζηγκενέ  Ιρφάν                                              14.  Κιτσόπουλος Χρήστος      
7. Βουδούρης Ευάγγελος                                       15.  Γεροστεργίου Αικατερίνη   
8. Λιθηρόπουλος Χρήστος                                     16.  Μουμίν Οντέρ   
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     Παραβρέθηκε στη συνεδρίαση η Εκτελεστική Γραμματέας της Περιφέρειας Ανατολικής 
Μακεδονίας  και Θράκης κα Ζωή  Κοσμίδου.      
    Χρέη υπηρεσιακής γραμματέως άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας  
και Θράκης κα  Ελένη  Κατσικούδη. 
   Αφού διαπιστώθηκε απαρτία διότι σε σύνολο 51 μελών  ήταν παρόντα τα 30 μέλη, άρχισε η 
συζήτηση τoυ  θέματος   της ημερήσιας διάταξης. 
    Προσήλθαν στη συνεδρίαση και πριν τη συζήτηση του πρώτου θέματος της  ημερήσιας διάταξης 
οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι  κ.κ. 1) Μουσταφά Μετίν, 2) Χουσέ  Μουσταφά  Ισμαήλ,  3)  Κατραντζή  
Μουσταφά, 4) Ιντζέ  Μεμέτ Μπιρόλ   και 5) Κοτζά Μουμίν Ριτβάν. 
  Αποχώρησε οριστικά από τη συνεδρίαση και πριν τη συζήτηση του τέταρτου θέματος της 
ημερήσιας διάταξης, ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Ιωσηφίδης  Αλέξανδρος. 
   Αποχώρησε οριστικά από τη συνεδρίαση και πριν τη συζήτηση του πέμπτου θέματος της 
ημερήσιας διάταξης, ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Καραλίδης Φώτιος. 
  Αποχώρησε οριστικά από τη συνεδρίαση και πριν τη συζήτηση του έβδομου  θέματος της 
ημερήσιας διάταξης, ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Εξακουστός  Κωνσταντίνος. 
   Εισηγούμενος το δέκατο  ένατο  θέμα της  ημερήσιας διάταξης ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης   
της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και  Θράκης κ. Κωνσταντίνος Κινατζίδης, έθεσε υπόψη των 
μελών  του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, το αριθμ. πρωτ: 
62947/2096 /10-04- 2019 έγγραφο της  Διεύθυνσης  Διοικητικού –Οικονομικού  ,Τμήμα 
Προμηθειών,  της Π.Ε Δράμας , το οποίο αναφέρει τα εξής :  
         
       Έχοντας υπ’όψιν:  
1. Τις διατάξεις του άρθρου 179, του Ν.4445/2018, (ΦΕΚ 133/τ.Α’/19-07-2018) «Μεταρρύθμιση 

του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση 
της Συμμετοχής - Βελτίωσητης οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. 
[Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και 
λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση 
των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές 
διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις» 

2.   Το Π.Δ. 144/2010 (ΦΕΚ 237/τ.Α’/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Ανατολικής 
Μακεδονίας και Θράκης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

3. Την με αριθμό Δ.Δ 379/25-01-2019 (ΦΕΚ 471/τ.Β΄/18-02-2019) απόφαση του Περιφερειάρχη 
Α.Μ.Θ «Άσκηση αρμοδιοτήτων χωρικού Αντιπεριφερειάρχη Δράμας της Περιφέρειας ΑΜΘ» 

4. Την υπ’αριθμ.Δ.Δ.οικ.4099/2018 (ΦΕΚ 2696/τ.Β΄/09-07-2018) απόφαση του Περιφερειάρχη 
Α.Μ.Θ. «Τροποποίηση της αρ.Δ.Δ.οικ.1327/30-03-2016 απόφασης παροχής εξουσιοδότησης 
υπογραφών εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ», στους 
Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων, Τμημάτων και Γραφείων της Περιφέρειας 
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης»  

5. Την με αριθ. 201 αρ. πρωτ.60826/2007/08-04-19 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης της ΠΕ 
Δράμας (ΑΔΑ:6ΩΔΛ7ΛΒ-ΤΘΕ ΑΔΑΜ:19REQ004759380 2019-04-09) η οποία καταχωρήθηκε με 
α/α 5 στο Μητρώο Δεσμεύσεων της ίδιας υπηρεσίας. 
Και 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ 
         

    Την  Έγκριση του σχεδίου και της  σύναψης Προγραμματικής   Σύμβασης  μεταξύ της Περιφέρειας 
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης  και Δήμου Προσοτσάνης  για την υλοποίηση της δράσης 
  « ΓΕΩΡΓΙΚΗ – ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΦΩΤΟΛΙΒΟΥΣ 2019» με (Κωδικό έργου 190811017). 
 
 
   Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση 
και έχοντας υπόψη τις διατάξεις  α) του άρθρου 163 και  100  του Ν.3852/2010 και  β)  το Ν 
4555/2018 ΦΕΚ Α’ 133/19.07.2018. 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

 1.  Εγκρίνει το  σχέδιο και τη σύναψη  Προγραμματικής   Σύμβασης  μεταξύ της  Περιφέρειας 
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και  του Δήμου Προσοτσάνης  για την υλοποίηση της δράσης 
 « ΓΕΩΡΓΙΚΗ – ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΦΩΤΟΛΙΒΟΥΣ 2019» με (Κωδικό έργου 190811017), η οποία 
έχει ως εξής :  
 

        Στην Προσοτσάνη, σήμερα ………………………………και ώρα 10:30, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι: 

1. Ο Δήμος Προσοτσάνης , με έδρα την Προσοτσάνη, νόμιμα εκπροσωπούμενος από τον  Δήμαρχο 
Λύσσελη Άγγελο  

2. Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης που εκπροσωπείται νόμιμα από τον 
Περιφερειάρχη Α.Μ.Θ, κ. Χρήστο Μέτιο. 

    Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 100 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθ.8 παρ.9 του 
Ν.4071/2012 (ΦΕΚ Α΄85/11.04.2012) και με το άρθρο 74 του Ν 4483/2017 ΦΕΚ 
Α΄107/31.07.2017 και με το Ν 4555/2018 ΦΕΚ Α’ 133/19.07.2018, και ισχύει. 

2. Την αριθμ……………………………………. απόφαση του Δήμου Προσοτσάνης με  θέμα «Έγκριση 
προγραμματικής σύμβασης για τη συνδιοργάνωση της εκδήλωσης με τίτλο: Γεωργική – 
Κτηνοτροφική Έκθεση Φωτολίβους 2019»  και ορισμός  εκπροσώπων στην Κοινή Επιτροπή 
Παρακολούθησης εφαρμογής της Σύμβασης  . 

3. Την αριθμ. …………………………….απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής 
Μακεδονίας και Θράκης με θέμα: «Έγκριση προγραμματικής σύμβασης για τη συνδιοργάνωση της 
εκδήλωσης με τίτλο: Γεωργική – Κτηνοτροφική Έκθεση Φωτολίβους 2019»   

Συμφωνούν, συνομολογούν και αποδέχονται τα εξής: 

 

ΑΡΘΡΟ 1 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η Προγραμματική Σύμβαση περιέχει: 
- Άρθρο 1 : Περιεχόμενο της Σύμβασης  
- Άρθρο 2 : Προοίμιο 
- Άρθρο 3: Αντικείμενο της Σύμβασης  
- Άρθρο 4: Σκοπός της σύμβασης 
- Άρθρο 5: Προϋπολογισμός 
- Άρθρο 6 : Δικαιώματα και υποχρεώσεις των συμβαλλομένων 
- Άρθρο 7: Χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης της σύμβασης 
- Άρθρο 8 : Πόροι και τρόπος χρηματοδότησης 
- Άρθρο 9: Διάρκεια και ισχύς της σύμβασης 
- Άρθρο 10 : Όργανο παρακολούθησης εφαρμογής της σύμβασης και αρμοδιότητές του 
- Άρθρο 11 : Ρήτρες 
- Άρθρο 12 : Τροποποίηση της σύμβασης 

 

ΑΡΘΡΟ 2 
ΠΡΟΟΙΜΙΟ 

Η παρούσα σύμβαση είναι προγραμματική και διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 225 και 259 
παρ. 7 Ν. 3463/2006 Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων (ΦΕΚ Α’ – 114/8.6.2006 Κύρωση του Κώδικα 
Δήμων και Κοινοτήτων), το άρθρο 4 παρ. 2 του Ν. 3345/2005 και τις διατάξεις του άρθρου 100 του 
Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθ. 8 παρ. 9 του Ν.4071/2012 (ΦΕΚ Α΄85/11.04.2012) και 
με το άρθρο 74 του Ν 4483/2017 ΦΕΚ Α΄107/31.07.2017. 
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Σύμφωνα με το ανωτέρω νομικό πλαίσιο οι συμβαλλόμενοι φορείς,  δηλαδή οι Περιφέρειες, οι 
Δήμοι και οι Επιχειρήσεις ΟΤΑ μπορούν να συνάπτουν προγραμματικές συμβάσεις με το δημόσιο, 
μεταξύ τους ή και με φορείς του δημοσίου τομέα της παρ. 6 του άρθρου 1 του Ν. 1256/1982 
μεμονωμένα ή από κοινού για την μελέτη και εκτέλεση έργων και προγραμμάτων ανάπτυξης μιας 
περιοχής καθώς και για την παροχή υπηρεσιών και την υλοποίηση προμηθειών κάθε είδους. 

Η Γεωργική – Κτηνοτροφική Έκθεση Φωτολίβους, μετά από είκοσι τρία χρόνια που διοργανώνεται, 
αποτελεί ένα θεσμό αναπτυξιακού χαρακτήρα με πολλαπλά οφέλη για τους συμμετέχοντες εκθέτες, 
γεωργούς και κτηνοτρόφους, καθώς και για την τοπική κοινωνία του Δήμου Προσοτσάνης. Η μεγάλη 
ανταπόκριση των εκθετών και η συμμετοχή του κόσμου έχει δώσει ώθηση για την συνέχιση, την 
βελτίωση και την αναβάθμιση της διοργάνωσης αυτής συμβάλλοντας στα μέγιστα στην ανάπτυξη 
της περιοχής του Δήμου Προσοτσάνης αλλά και της ευρύτερης περιοχής του Νομού Δράμας. Ο 
αναπτυξιακός ρόλος της Γεωργικής – Κτηνοτροφικής Έκθεσης Φωτολίβους προσδιορίζεται από τις 
δυνατότητες και τις ευκαιρίες που δίνει σε συμμετέχοντες και επισκέπτες σε θέματα  γεωργίας, 
κτηνοτροφίας και εμπορίου, δηλαδή καλύπτει ένα ευρύ φάσμα ανάπτυξης τόσο σε επίπεδο τοπικής 
κοινωνίας όσο και σε επίπεδα που αγγίζουν τα εξωπεριφερειακά όρια της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. με 
την δημιουργία νέων εμπορικών σχέσεων και νέων οικονομικών οριζόντων.  

Η ως άνω προσπάθεια αναπτυξιακού χαρακτήρα συντελεί στην καλύτερη και αποτελεσματικότερη 
εκπλήρωση των σκοπών και των αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας, όπως αυτές καταγράφονται στον 
ιδρυτικό νόμο Ν.3852/2010 και ειδικότερα :  

 Καλύπτει την κοινή οργάνωση με τοπικούς φορείς με σκοπό τη διατήρηση της τοπικής 
κληρονομιάς και της διάδοσης στις μελλοντικές γενιές. 

 Είναι εντεταγμένη στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της Περιφέρειας. 
 Είναι ενταγμένη στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του Δήμου. 
 Εναρμονίζεται με τους γενικότερους κανόνες εθιμοτυπίας. 
 Εντάσσεται στην υλοποίηση προγραμμάτων και εκδηλώσεων υπερτοπικής σημασίας, καθώς 

προβλέπεται η συμμετοχή πλήθους κόσμου, ενώ η διάδοση των αποτελεσμάτων της, φέρει 
στοιχεία υπερτοπικής προσέγγισης, μέσα από σχετικές δράσεις δημοσιότητα. 
 

ΑΡΘΡΟ 3 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η παρούσα Προγραμματική Σύμβαση αφορά στη διεκπεραίωση και την ολοκλήρωση όλων εν γένει 
των νόμιμων και αναγκαίων εργασιών και προμηθειών, όπως αυτές συμφωνήθηκαν μεταξύ των 
συμβαλλομένων μερών, για την διοργάνωση της αναπτυξιακού χαρακτήρα εκδήλωσης υπό τον τίτλο 
«Γεωργική και Κτηνοτροφική Έκθεση Φωτολίβους 2019» η οποία είναι εντεταγμένη στο ετήσιο 
πρόγραμμα δράσης της Περιφέρειας . 

ΑΡΘΡΟ 4 
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Σκοπός της σύμβασης είναι η εξασφάλιση της συνεργασίας των συμβαλλομένων μερών για την 
αποτελεσματικότερη υλοποίηση της διοργάνωσης.  

Μιας διοργάνωσης που δίνει την δυνατότητα στους αγρότες να ενημερωθούν για θέματα που 
τους αφορούν (νέες τεχνολογίες καλλιέργειας, νέες δυναμικές καλλιέργειες, καλύτερη προώθηση 
των προϊόντων, αντιμετώπιση ασθενειών στις καλλιέργειες, κλπ). Πέρα όμως από τα οφέλη και το 
ενδιαφέρον που παρουσιάζει η έκθεση για τον αγροτικό κόσμο η διοργάνωση παράλληλων 
εκδηλώσεων προσελκύει χιλιάδες επισκέπτες με αποτέλεσμα να τονώνεται η τοπική οικονομία, να 
αναδεικνύεται ο φυσικός πλούτος του τόπου, να προωθούνται τα τοπικά προϊόντα και γενικότερα 
η διοργάνωση συμβάλει στην τουριστική ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής. 

Στόχοι του έργου αποτελούν η ενίσχυση της βελτίωσης της ποιότητας της ζωής της τοπικής 
κοινωνίας και η τόνωση της οικονομικής ανάπτυξης. Ειδικότερα η όλη προσπάθεια θα συμβάλλει :  

 Στην ανάδειξη των αγαθών (υλικών ή άυλων) του δημιουργικού τομέα και της παραγωγής. 
 Στην ενίσχυση της μελλοντικής ανάπτυξης, καθώς συνδέεται με δράσεις ευρείας απήχησης. 
 Στην ανάδειξη του ανθρώπινου δυναμικού, ως στοιχείο δημιουργικότητας, με τη συμμετοχή στη 

διαδικασία της τοπικής αναπτυξιακής  παραγωγής. 
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 Στην ανάδειξη, διαφύλαξη, ενίσχυση και αξιοποίηση βασικών αρχών του αναπτυξιακού 
γίγνεσθαι. 

 Στην άρση των στερεότυπων, των προκαταλήψεων και του κοινωνικού αποκλεισμού, με την 
ενίσχυση της συμμετοχικότητας και την ενθάρρυνση της συλλογικής πρωτοβουλίας. 

 Στην ενίσχυση της οικονομικής ανάπτυξης, με την ενεργοποίηση των παραγωγικών δυνάμεων 
της περιοχής. 

 Στην ενίσχυση της οικονομικής ανάπτυξης, με την ενεργοποίηση των ευρύτερων παραγωγικών 
δυνάμεων, από διάφορες περιοχές του ελλαδικού χώρου. 

 Στην επίδειξη νέων τεχνολογιών-τεχνογνωσιών στους τομείς της γεωργίας και της κτηνοτροφίας, 
για την καλύτερη καλλιέργεια και την πιο ακριβή άρδευση(οικονομία νερού) των χωραφιών.  

  

ΑΡΘΡΟ 5 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Ο προϋπολογισμός της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των δεκαεννέα χιλιάδων ευρώ (19.000,00 €) 
με το Φ.Π.Α. Στο παραπάνω ποσό περιλαμβάνονται όλες οι απαιτούμενες εργασίες προκειμένου να 
εκτελεστεί η παρούσα σύμβαση, χωρίς οποιαδήποτε αύξηση και για οποιοδήποτε λόγω του 
ανωτέρου ποσού και συγκεκριμένα: 

1. Δεκαπέντε χιλιάδες ευρώ (15.000,00€) με τον Φ.Π.Α., για το ΔΗΜΟ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ. 

2. Τέσσερις χιλιάδες ευρώ (4.000,00€) με τον Φ.Π.Α., για την ΠΑΜΘ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΔΡΑΜΑΣ. 

 
ΑΡΘΡΟ 6 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ 

1. Ο Δήμος Προσοτσάνης αναλαμβάνει τα εξής:  

A. Να έχει σε καλή κατάσταση τα κάτωθι: 

Να διαθέσει το υπαλληλικό προσωπικό του καθώς και τους απαραίτητους χώρους και εξοπλισμό και 
να λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο για την υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσας 
προγραμματικής σύμβασης. 

Να διαθέσει την χρήση της ιστοσελίδας που κατασκευάσθηκε για την προβολή και δημοσιότητα της. 

B. Να χρηματοδοτήσει:  

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ  ΠΟΣΟ(€) ΦΠΑ(€) ΣΥΝΟΛΟ(€) 

Επισκευή και συντήρηση περιπτέρων 282,25 67,75 350,00€ 

Προμήθεια υφασμάτινων πλαισίων  403,22 96,78 500,00€ 

Καταχωρήσεις σε ΜΜΕ 1.209,67 290,33 1.500,00€ 

Ψυχαγωγικές εκδηλώσεις 927,41 222,59 1.150,00€ 

Μουσικά σχήματα 4.193,54 1.006,46 5.200,00€ 

Αναμνηστικά – Πλακέτες  887,09 212,91 1.100,00€ 

Σίτιση 1.612,90 387,10 2.000,00€ 

Φύλαξη χώρου 1.209,67 290,33 1.500,00€ 

Ηλεκτρολογικό υλικό  564,51 135,49 700,00€ 
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Έντυπο υλικό 806,45 193,55 1.000,00€ 

Σ Υ Ν Ο Λ Ο  12.096,77   

Φ.Π.Α. 24% 2.903,23   

Γ Ε Ν Ι Κ Ο   Σ Υ Ν Ο Λ Ο  15.000,00   

 
 
 
 
 
ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 
 
1.Επισκευή και συντήρηση περιπτέρων 
Ποσότητα                            : 1 παροχή  
Συνολικό κόστος χωρίς Φ.Π.Α. : 282,25€ 
Συνολικό κόστος με Φ.Π.Α.  : 350,00€ 
CPV   : 45223110 
Προδιαγραφές Δαπάνης :Επιδιορθώσεις και συντηρήσεις των ενδεικτ. Ποσότητας 60 
μεταλλικών πλαισίων-περιπτέρων στο χώρο της έκθεσης 
 
2.Προμήθεια υφασμάτινων πλαισίων  
Ποσότητα                            : 1 προμήθεια 
Συνολικό κόστος χωρίς Φ.Π.Α. : 403,22 € 
Συνολικό κόστος με Φ.Π.Α.  : 500,00 € 
CPV   : 19212300 
Προδιαγραφές Δαπάνης :  
α) Προμήθεια υφασμάτινων πλαισίων(λινάτσα), αδιάβροχων, κατάλληλων για προστασία από την 
υπεριώδη ακτινοβολία, που θα καλύπτουν, για κάθε περίπτερο, τις δυο πλαϊνές επιφάνειες, το πίσω 
και το πάνω μέρος του περιπτέρου. Τα υφασμάτινα πλαίσια θα έχουν ενσωματωμένους κρίκους και 
σχοινιά για την εύκολη και ασφαλή τοποθέτησή τους. Το συνολικό εμβαδό κάθε περιπτέρου είναι 
4,5 τ.μ και έχει ωφέλιμο ύψος 2,20 μ.  

3.Καταχωρήσεις σε ΜΜΕ  

Ποσότητα                            : 1 παροχή  
Συνολικό κόστος χωρίς Φ.Π.Α. : 1.209,67 € 
Συνολικό κόστος με Φ.Π.Α.  : 1.500,00 € 
CPV   : 79341000 
Προδιαγραφές Δαπάνης : Διαφήμιση και προβολή της εκδήλωσης για               
διάστημα 15 ημερών πριν την έκθεση αλλά και κατά την διάρκεια της έκθεσης, επί καθημερινής 
βάσεως και σε συχνότητα 3φορές/ημέρα, σε τηλεόραση και ραδιόφωνο. Επίσης, καθημερινή 
βιντεοσκόπηση των εκδηλώσεων και των δρώμενων της έκθεσης, καθ’ όλη την διάρκεια του 
3ημέρου.  

 

4.Ψυχαγωγικές εκδηλώσεις 

Ποσότητα                            :  1 παροχή 4 προμήθειες 
Συνολικό κόστος χωρίς Φ.Π.Α. : 927,41 € 
Συνολικό κόστος με Φ.Π.Α.  : 1.150,00€ 
CPV   :  44812300 
Προδιαγραφές Δαπάνης               :  
α)Ψυχαγωγικό πρόγραμμα για παιδιά την 24-08-2019 στα πλαίσια των παράλληλων εκδηλώσεων.  
Κόστος: 350,00 ευρώ 
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β)Προμήθεια  αναμνηστικών δώρων (ενδ.ποσότητα 50 τεμ) τα οποία θα δοθούν ως έπαθλο σε όλα 
τα παιδιά που θα συμμετέχουν στους ποδηλατικούς αγώνες.  

Κόστος: 500,00 ευρώ 

γ)Προμήθεια 10 τεμ. επώνυμων στυλό που θα δοθούν σε παιδιά που κατάγονται από την περιοχή 
και έχουν πετύχει στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.  

δ)Προμήθεια 10 τεμ. μπλοκ ακουαρέλας και 7 τεμ. τέμπερες τα οποία θα χρησιμοποιηθούν στον 
Διαγωνισμό ζωγραφικής (Σύλλογος Καλών Τεχνών Φωτολίβους), στα πλαίσια των παράλληλων 
εκδηλώσεων. 

Κόστος: 150,00 ευρώ   

ε)Προμήθεια φυτών τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για την διακόσμηση του χώρου της έκθεσης. 

Κόστος: 150,00 ευρώ  

 

5.Μουσικά σχήματα 

Ποσότητα                            : 3 παροχές  
Συνολικό κόστος χωρίς Φ.Π.Α. : 4.193,54 € 
Συνολικό κόστος με Φ.Π.Α.  : 5.200,00 € 
CPV   : 92312251 

Προδιαγραφές Δαπάνης               : 3 μουσικά σχήματα 5-8 ατόμων, ένα για κάθε βραδιά, που θα 
πλαισιώνουν μουσικά την έκθεση, στις 23-08-2019 στις 24-08-2019 και στις 25-08-2019.  

 

6.Αναμνηστικά-πλακέτες  

Ποσότητα                            :  3 προμήθειες  
Συνολικό κόστος χωρίς Φ.Π.Α. : 887,10 € 
Συνολικό κόστος με Φ.Π.Α.  : 1.100,00 € 
CPV   : 18512200 

Προδιαγραφές Δαπάνης               :  

α)Προμήθεια 100τεμ. κουπών με εκτύπωση στοιχείων της έκθεσης οι οποίες θα δοθούν ως 
αναμνηστικό σε όλους τους εκθέτες.  

Κόστος: 700,00 ευρώ 

β)Προμήθεια 70τεμ. μεταλλίων που θα δοθούν σε όλα τα παιδιά που θα συμμετέχουν στους 
ποδηλατικούς αγώνες. 

γ)Προμήθεια 2 τιμητικών πλακετών που θα δοθούν σε επαγγελματίες της περιοχής που 
διαπρέπουν.  

Κόστος: 400,00 ευρώ   

 

7.Σίτιση 

Ποσότητα                            :  2 προμήθειες  
Συνολικό κόστος χωρίς Φ.Π.Α. : 1.612,90 € 
Συνολικό κόστος με Φ.Π.Α.  : 2.000,00 € 
CPV   : 15894700 

Προδιαγραφές Δαπάνης               :  

α)150 γεύματα τα οποία θα προσφερθούν ως φιλοξενία, καθ’ όλη την διάρκεια του 3μέρου, σε 
αντιπροσώπους κατασκευαστικών εταιρειών βαρέων οχημάτων, σε Γεωπόνους- εκπροσώπους 
εταιρειών φυτοπροστασίας, σε επίσημα πρόσωπα που θα τιμήσουν με την παρουσία τους την 
έκθεση και σε μέλη των Συλλόγων που θα συμμετέχουν στις παράλληλες εκδηλώσεις.  
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Κόστος: 1.800,00 ευρώ    

β)Προμήθεια 80 τεμ. γλυκίσματα τα οποία θα διανεμηθούν σε όλα τα παιδιά που θα συμμετέχουν 
στον Διαγωνισμό ζωγραφικής.  

Κόστος: 200,00 ευρώ  

 

8.Φύλαξη χώρου 

Ποσότητα                            :  1 παροχή   
Συνολικό κόστος χωρίς Φ.Π.Α. : 1.209,68 € 
Συνολικό κόστος με Φ.Π.Α.  : 1.500,00 € 
CPV   : 79713000 

Προδιαγραφές Δαπάνης               : 24ωρη φύλαξη του χώρου της έκθεσης κατά την διάρκεια του 
3μέρου από ένα άτομο. Κατά την διάρκεια της έκθεσης, από τις 17:00 έως τις 24:00 θα υπάρχουν 4 
άτομα τα οποία θα επιβλέπουν την ασφάλεια του χώρου της έκθεσης. Τέλος, θα υπάρχει 24ωρη 
τηλεοπτική κάλυψη από 4 κάμερες που θα τοποθετηθούν, 2 στον πεζόδρομο και 2 στις 
αντιπροσωπείες των βαρέων μηχανημάτων, για την επιτήρηση και την παρακολούθηση του χώρου 
της έκθεσης.  

  

9.Ηλεκτρολογικό υλικό 

Ποσότητα                            :  1 προμήθεια  
Συνολικό κόστος χωρίς Φ.Π.Α. : 564,51 € 
Συνολικό κόστος με Φ.Π.Α.  : 700,00 € 
CPV   : 31681410 

Προδιαγραφές Δαπάνης               :  Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού που θα χρησιμοποιηθούν για 
την εύρυθμη λειτουργία της έκθεσης. Αναλυτικά: 

 40 τεμ. ντουί  

 30 τεμ. πολύπριζα 4θ 060/11  

 70 τεμ. φις σούκου 

 200 μ. εύκαμπτο 3*1,5 ΝΥΜΗΥ  

 100 μ. εύκαμπτο 2*1 ΝΥΜΗΥ 

 300 τεμ. δεματικά 200*3,6 Λ-Μ 

 10 τεμ. ταινίες 19*20 

 60 τεμ. λάμπες led 17 w  

 120 μ. εύκαμπτο 3*2,5 ΝΥΜΗΥ  

  

10.Έντυπο υλικό  

Ποσότητα                            :  5 προμήθειες  
Συνολικό κόστος χωρίς Φ.Π.Α. : 806,45 € 
Συνολικό κόστος με Φ.Π.Α.  : 1.000,00 € 
CPV   : 22000000 

Προδιαγραφές Δαπάνης               :  Προμήθεια 900 τεμ. αφισών 50*70, 100 τεμ. αφισών 50*35, 150 
τεμ. τετρασέλιδου προγράμματος, 200 τεμ. μονοσέλιδων προσκλήσεων, 8 τεμ. μπάνερ διαφόρων 
διαστάσεων για την διαφήμιση και προώθηση της Έκθεσης .  

2.- Η Περιφέρεια ΑΜΘ δια των υπηρεσιών της στην Περιφερειακή Ενότητα Δράμας αναλαμβάνει 
να χρηματοδοτήσει: 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ  (€) 

ΦΠΑ(€)  ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ ΦΠΑ 

(€) 

1.  ΗΧΗΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ 
ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ  

1 παροχή  

(3 ημέρες) 

3.225,81 774,19 4.000,00  

ΣΥΝΟΛΟ  3.225,81€ 774,19€   4.000,00€  

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΗΧΟΥ:  
Ποσότητα (αριθμός ημερών)  : 3 ημέρες (1 παροχή ) 
Συνολικό κόστος χωρίς Φ.Π.Α.  : 2.419,35 ευρώ 
Συνολικό κόστος με Φ.Π.Α.  : 3.000,00 ευρώ 
CPV   : 32342410-9 
Προδιαγραφές Δαπάνης : 

 Ηχητική κάλυψη και εξοπλισμός στην τοποθεσία: Κέντρο 
Τοπικής Κοινότητας Φωτολίβους 
 Κάλυψη χώρου για 2.500 – 3.000 άτομα 
 Αριθμός ημερών ηχητικής κάλυψης: 3 
 Ημερομηνία: 23-25 Αυγούστου 2019 
 ΩΡΕΣ: Έναρξη : 20:00 μ.μ. και Λήξη :02:00 π.μ. 
 Αριθμός μουσικών οργάνων : 10 (δέκα) 
 Αριθμός μικροφώνων : 10 (δέκα) 
 Λοιπές προδιαγραφές: 
 STAGE / MONITORS  
 1 κονσόλα με τουλάχιστον 40 input και 16 auxes συν 1 

Master Stereo. Ηχολήπτες με εμπειρία στο STAGE 
 10 active floor monitors  
 1 3-way σύστημα Stereo Side Fils π.χ. L’ acoustics ή 

ισοδύναμο 
 1 τέντα για τη σκηνή και 2 ομπρέλες για τις κονσόλες 

κατά την διάρκεια του sound check 
 BACK LINE 
 8 αναλόγια με φως, 8 σκαμπό, 5 σταντ κιθάρας, 1 

σαντ για μπουζούκι  
 DRUMMS  
 22*18 OR 2016 KICK 
 SNARE 14 και βάση SNARE 
 4 βάσεις για crymbals (H-HAT 14-Ride 20, Crash 16, 

Crash 18, China 14 ή 16) 
 10-18 TOM 
 16 FLOOR TOM 
 Βάση HI HAT 
 Σκαμπό – χαλάκι 
 BASS 
  Ενισχυτής Min 300 watt 
 KEYBOARDS 
 1 διπλή βάση για KEYBOARDS 
 1 STAGE PIANΟ με καρέκλα 
 IN EAR PACK 
  6 * SHURE P4HW WIREO BODYRACK ή ισοδύναμο 
 6 SHENHEISER ew 300 IEM G3FOH ή ισοδύναμο 
 FOH  
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  Ένα στερεοφωνικό ηχητικό σύστημα τύπου Line 
Array, το οποίο θα πρέπει να είναι κατάλληλο για το 
χώρο, να παρέχει όλο το φάσμα συχνοτήτων και να 
έχει την δυναμικότητα αναπαραγωγής 105 dB 
ομοιόμορφα σε όλο το χώρο. 

 1 ψηφιακή κονσόλα με τουλάχιστον 48 input και 24 
auxes 8 vca groupes συν 1 Master stereo 

 1 CD player 
 2 ασύρματα μικρόφωνα Shure Ulxd ή ισοδύναμα 

 
 
 
 
Τοποθέτηση εξοπλισμού φωτισμού εξωτερικών χώρων : 
Ποσότητα (αριθμός ημερών)  : 3 ημέρες (1 παροχή) 
Συνολικό κόστος χωρίς Φ.Π.Α.  : 806,40 € 
Συνολικό κόστος με Φ.Π.Α.  : 1.000,00 € 
CPV   : 45316100-6 
Προδιαγραφές Δαπάνης : 

Φωτιστική κάλυψη : και εξοπλισμός στην τοποθεσία Κέντρο 
Τοπικής Κοινότητας Φωτολίβους. 
 Κάλυψη χώρου για 2.500 – 3.000 άτομα 
 Παρασκευή  23 Αυγούστου 2019 έως και Κυριακή 25 

Αυγούστου 2019 
  ΩΡΕΣ: Έναρξη : 20:00 μ.μ. και Λήξη :02:00 π.μ. 
 Light equipment list : 
 01 * Moving Head Spot 1200 with zoom 
 16 * Moving Head Beam at least 5r with prism 
 14 * Moving Head Led wash RGBW zoom  
 02 * Martin Atomic 3000 strobe ή ισοδύναμο 
 04 * Par 36 4-Life Blindrers 
 16 * Dimmer Channels 
 02 * Follow sport 1200 W each on with 2 follor spots 

operators, 2 risers 1mx*1mx*2m for each one and 
intercom with the FOH lighting desk and 2 follow spots 
operators) 

 2 dmx hazer with blowers 
 Lighting color : 
 01 * Roadhog4 with playback wing or Ma2 command 

with mu fader wing 2 touchscreens and DC or Ma1 full 
size ή ισοδύναμο 

 
1. Ημερομηνία Εκδήλωσης : 23 έως 25 Αυγούστου 2019 
2. Ειδικός Φορέας : 1072 
3. Κ.Α.Ε. : 0844.0001 
4. Οικονομικό Έτος : 2019 
 

 

ΑΡΘΡΟ 7 
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η εκτέλεση της παρούσας προγραμματικής σύμβασης αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της 
και πρέπει να έχει αποπερατωθεί έως τις 31/12/2019(ολοκλήρωση φυσικού και οικονομικού 
αντικειμένου). 

Η εκτέλεση της παρούσας προγραμματικής σύμβασης έχει ως εξής: 
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ  ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ  

Επισκευή περιπτέρων 
Από την υπογραφή της σύμβασης έως τις 

22-08-2019 

Προμήθεια υφασμάτινων πλαισίων 
Από την υπογραφή της σύμβασης έως τις 

22-08-2019 

Καταχωρήσεις σε ΜΜΕ 
Από την υπογραφή της σύμβασης έως τις 

25-08-2019 

Ψυχαγωγικές εκδηλώσεις 
Από την υπογραφή της σύμβασης έως τις 

25-08-2019 

Μουσικά σχήματα Από τις 23-08-2019 έως τις 25-08-2019 

Αναμνηστικά – Πλακέτες  
Από την υπογραφή της σύμβασης έως τις 

23-08-2019 

Σίτιση Από τις 23-08-2019 έως τις 25-08-2019 

Φύλαξη χώρου Από τις 23-08-2019 έως τις 25-08-2019 

Ηλεκτρολογικό υλικό  
Από την υπογραφή της σύμβασης έως τις 

23-08-2019 

Έντυπο υλικό 
Από την υπογραφή της σύμβασης έως τις 

23-08-2019 

Ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων  Από τις 23-08-2019 έως τις 25-08-2019 

 

Πρόγραμμα εκδήλωσης με τίτλο «Γεωργική και Κτηνοτροφική Έκθεση Φωτολίβους 2019» 

Εκδήλωση Ημερομηνία 

Εγκαίνια Γεωργικής – Κτηνοτροφικής Έκθεσης 23-8-2019 

Λειτουργία Γεωργικής – Κτηνοτροφικής Έκθεσης 23-8-2019 έως 25-8-2019 

Πρόγραμμα χορωδίας Φωτολίβους   23-8-2019 

Παρουσίαση τοπικών προϊόντων γεύσης 23-8-2019 

Παραδοσιακοί χοροί από συλλόγους Φωτολίβους  και 
όμορων Δήμων   

23-8-2019 

Μουσική εκδήλωση 23-8-2019 

Ποδοσφαιρικός αγώνας παλαιμάχων  24-8-2019 

Διαγωνισμός μαγειρικής 24-8-2019 

Επίδειξη γεωργικών μηχανημάτων  24-8-2019 

Ψυχαγωγικό πρόγραμμα για παιδιά  24-8-2019 
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Βραβεύσεις  24-8-2019 

Μουσική εκδήλωση 25-8-2019 

Παιδική ποδηλατοδρομία  25-8-2019 

Διαγωνισμός ζωγραφικής  

(Σύλλογος Καλών Τεχνών Φωτολίβους) 

25-8-2019 

Πρόγραμμα επίδειξης Καράτε – Ζούμπα  25-8-2019 

 
ΑΡΘΡΟ 8 

ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

Οι πόροι για την υλοποίηση της παρούσας προγραμματικής σύμβασης θα προέρχονται:  

1. Από  τον Δήμο Προσοτσάνης το ποσό των δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ (15.000,00), από τον Κ.Α. 
00/6432.01 κωδικό εξόδων προϋπολογισμού έτους 2019 ……………………….. 

2. Από την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης - Περιφερειακή Ενότητα Δράμας  το 
ποσό των τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (4.000,00€) και συγκεκριμένα από: Ειδικό Φορέα 1072 και ΚΑΕ 
0844.0001 και  σύμφωνα με την αριθ. 201 αρ. πρωτ. 60826/2007/08-04-2019  Απόφαση Ανάληψης 
Υποχρέωσης της ΠΕ Δράμας (ΑΔΑ: 6ΩΔΛ7ΛΒ-ΤΘΕ, ΑΔΑΜ: 19REQ004759380 2019-04-09 ) με α/α 5. 
στο Μητρώο Δεσμεύσεων της ίδιας υπηρεσίας  

ΑΡΘΡΟ 9 
ΙΣΧΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η προγραμματική σύμβαση ισχύει από την ημέρα υπογραφής της από τα συμβαλλόμενα μέρη και 
έχει διάρκεια έως την 31/12/2019(ολοκλήρωση φυσικού και οικονομικού αντικειμένου). 

 

ΑΡΘΡΟ 10 
ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΑΥΤΟΥ 

Όργανα παρακολούθησης εφαρμογής της σύμβασης αποτελούν: 

1. Επιτροπή παραλαβής υλικών ή καλής εκτέλεσης του έργου από τον διοργανωτή φορέα.  

2. Επιτροπή της Περιφέρειας για την παραλαβή ή καλής εκτέλεσης για εργασίες-δράσεις 
(θεσμοθετημένη). 

3. Κοινή Επιτροπή Οργάνωσης για την εφαρμογή της σύμβασης αποτελούμενη από: 

α. Έναν (1) εκπρόσωπο του Δήμου Προσοτσάνης με τον αναπληρωτή του οι οποίοι είναι: Ως τακτικό 
μέλος ο κ. ………………………………………….με αναπληρωτή τον κ. …………………………………., υπάλληλο της 
επιχείρησης. 

β. Έναν (1) εκπρόσωπο της ΠΑΜΘ - Περιφερειακής Ενότητας Δράμας με τον αναπληρωτή του οι 
οποίοι είναι: Ως τακτικό μέλος ο ……………………………………………με αναπληρωτή του τον κ. 
……………………………………. Περιφερειακό Σύμβουλο. 

γ. Έναν (1) εκπρόσωπο της ΠΑΜΘ - Περιφερειακής Ενότητας Δράμας με τον αναπληρωτή του οι 
οποίοι είναι: Ως τακτικό μέλος ο…………………………………………….., , με αναπληρωτριά του την 
κα……………………………………………………….. Περιφερειακό Σύμβουλο.  

 Πρόεδρος της ως άνω Επιτροπής ορίζεται το μέλος της Επιτροπής 
κ……………………………………………….  Περιφερειακός σύμβουλος.  

 Γραμματέας ορίζεται το μέλος της Επιτροπής κ. …………………………………………εκπρόσωπος  του 
Δήμου Προσοτσάνης. 
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 Η Κοινή Επιτροπή Οργάνωσης παρακολουθεί την εκτέλεση όλων των νόμιμων και 
αναγκαίων εργασιών και προμηθειών, την τήρηση των όρων της σύμβασης, καθώς και την 
ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου της. Η επιτροπή στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της θα 
κάνει αναφορές πορείας εκτέλεσης των έργων και την τήρηση ή/και θα εισηγείται κάθε τι που κρίνει 
σκόπιμο στα αρμόδια όργανα των συμβαλλομένων μερών για την καλύτερη εκτέλεση του 
προγράμματος που προβλέπει η παρούσα Προγραμματική Σύμβαση και γενικότερα, για την ορθή 
εφαρμογή της.  

 Η Επιτροπή Παρακολούθησης θα συνεδριάζει, μετά από πρόσκληση του προέδρου, με την 
παρουσία όλων των μελών της οποτεδήποτε αυτό κριθεί αναγκαίο. 

 Τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Κοινής Επιτροπής Οργάνωσης θα τηρούνται και 
φυλάσσονται από τον γραμματέα της επιτροπής. 

 Το έργο της Επιτροπής θα διαρκέσει καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της παρούσας Σύμβασης. 

 Οι αποφάσεις της λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων. 

 

ΑΡΘΡΟ 11 
ΡΗΤΡΕΣ 

Όλοι οι όροι της παρούσας προγραμματικής σύμβασης θεωρούνται ουσιώδεις και η παράβαση 
έστω και ενός εξ αυτών παρέχει το δικαίωμα στα  συμβαλλόμενα μέρη να καταγγείλουν και να 
λύσουν τη σύμβαση. 

Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους αυτής της σύμβασης που θεωρούνται όλοι σημαντικοί 
ή η παράβαση των διατάξεων του νόμου και της καλής πίστης από οποιαδήποτε από τα 
συμβαλλόμενα μέρη, παρέχει στα υπόλοιπα το δικαίωμα να καταγγείλουν τη σύμβαση και να 
αξιώσουν κάθε θετική ή αποθετική ζημιά τους από τον υπαίτιο. Καθυστέρηση ή αδυναμία 
εκτελέσεως του έργου εν όλω ή εν μέρει στα πλαίσια της παρούσας Σύμβασης ή άλλη παράβαση 
όρου τινός αυτής, δεν συνιστούν αθέτηση των υποχρεώσεων των συμβαλλομένων και δεν 
συνεπάγονται ευθύνες τους, εάν οφείλονται αποδεδειγμένα σε λόγους ανωτέρας βίας. 

Οπωσδήποτε, εφόσον υπάρξει τέτοιος λόγος, έκαστος εκ των συμβαλλομένων οφείλει να ειδοποιεί 
τον άλλο, χωρίς αμέλειά του περί τούτου, για την από κοινού αντιμετώπιση της δημιουργηθείσας εκ 
του λόγου αυτού καταστάσεως. 

Σε περίπτωση υπαίτιας καθυστέρησης ή πλημμελούς υλοποίησης της σύμβασης, σύμφωνα με τους 
συμβατικούς όρους, από υπαιτιότητα ενός των μερών, τότε το θιγόμενο συμβαλλόμενο μέρος 
δικαιούται να αξιώσει από το υπαίτιο συμβαλλόμενο μέρος ποινική ρήτρα 50 € για κάθε ημέρα 
καθυστέρησης και μέχρι κατ’ ανώτατο ποσό που δεν μπορεί να υπερβαίνει αθροιστικά το 6% του 
συνολικού συμβατικού τιμήματος, αρχικού ή αναμορφούμενου.  

ΑΡΘΡΟ 12 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Για την τροποποίηση ή παράταση της παρούσας σύμβασης απαιτείται έγγραφη συμφωνία, η οποία 
θα υπογράφεται από τους εκπροσώπους όλων των συμβαλλομένων μερών. 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

ΓΙΑ ΤΟΝ 
ΔΗΜΟ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ  

 
 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  

              ΛΥΣΣΕΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α.Μ.Θ. 
 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ  
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΕΤΙΟΣ 
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  2.Ορίζει ως εκπροσώπους   της  Περιφέρειας  Ανατολικής  Μακεδονίας και Θράκης  στην  Κοινή 
Επιτροπή Παρακολούθησης  της ανωτέρω προγραμματικής σύμβασης α) τον Περιφερειακό 
Σύμβουλο  κ. Χρήστο   Γεωργιτσόπουλο  , ως πρόεδρο με αναπληρωτή τον Περιφερειακό Σύμβουλο  
κ. Χρήστο Λιθηρόπουλο  και β) Την Περιφερειακή Σύμβουλο  κα Χειράκη Γεωργία με αναπληρωτή    
τον Περιφερειακό Σύμβουλο και  Θεματικό  Αντιπεριφερειάρχη  της ΠΑΜΘ κ. Κωνσταντίνο    
Κινατζίδη. 

 
 
3.Εξουσιοδοτεί ως εκπρόσωπο της  Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης  για την 
υπογραφή της ανωτέρω προγραμματικής σύμβασης τον Περιφερειάρχη  Ανατολικής Μακεδονίας 
και Θράκης κ.  Χρήστο  Μέτιο.  
     
 Η  παρούσα απόφαση έλαβε α/α  58 /2019. 
 
 
                      Η ΠΡΟΕΔΡOΣ   ΤΟΥ                                                             Ο  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  ΤΟΥ                                  
                ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                                      ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ   
                ΑΝ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ                                      ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 
 
                Δημούδη- Τζατζαΐρη Ελένη                                                    Μεχμέτ  Ουστα  Χουσεϊν                                                                                   
 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
1.  Αντωνιάδης   Κωνσταντίνος          26. Λιθηρόπουλος Χρήστος       (απων)          
2.  Εξακουστός  Κωνσταντίνος  27. Παπαδόπουλος Σωτήριος (απων)          
3.  Τσιλιγγίρης Σπυρίδων          (απων)                 28. Τσολάκης Σταύρος  
4.  Ζάχαρη Ζηνοβία                    (απoύσα )      29. Αραμπατζής  Αθανάσιος     (απων)         
5.  Mποταϊτης   Σωτήριος      30. Καραλίδης Φώτιος    
6.  Ευφραιμίδης Νικόλαος      31. Καβαρατζής Σταύρος    
7.  Βενετίδης Κωνσταντίνος     (απων)       32. Γρανάς  Αρχέλαος     
8.  Τερτσούδης Χρήστος   33. Δαμιανίδης  Παύλος      
9.  Ιμπράμ Αχμέτ    34. Τσαλδαρίδης  Αναστάσιος  (απων)       
10.  Γάκης  Χρήστος         (απων)                          35. Κοτζά Μουμίν Ριτβάν       
11.  Γεωργιτσόπουλος Χρήστος   36. Γαλάνης Βασίλειος    (απων)                     
12.  Αμοιρίδης  Μιχαήλ         (απων)       37. Ζιμπίδης   Γεώργιος     
13.  Ιωσηφίδης  Αλέξανδρος        38. Ορφανίδης Χαράλαμπος   (απων)   
14.  Μοσχοφίδου-Βλάχου Ελεονώρα      39. Τουρτούρης  Σπυρίδων     
15.  Χουσέ  Μουσταφά  Ισμαήλ        40. Λασκαρίδης  Παντελής    
16.  Χατζηγκενέ  Ιρφάν       (απων)       41. Μαλτέζος Μενέλαος     
17.  Βουδούρης Ευάγγελος   (απων)       42. Γκανιάτσου-Ελευθεριάδου Στυλιανή      
18.  Μπούτος  Ιωάννης      43. Κιτσόπουλος Χρήστος    (απων)       
19.  Κινατζίδης Κωνσταντίνος 44. Τρέλλης Χρήστος       
20.  Κατραντζή  Μουσταφά 45. Τραϊφόρος Βασίλειος   
21.  Μουσταφά Μετίν          46. Γεροστεργίου Αικατερίνη     (απoυσα )   
22.  Μουλταζά Ταρκάν Μουλταζά    47. Μουμίν Οντέρ       (απων)                              
23.  Αλατζά-Παπαδοπούλου Κυριακούλα      48. Ναθαναηλίδης Αναστάσιος        
24.  Ιντζέ  Μεμέτ Μπιρόλ      49. Χατζηθεοδωρίδης Ηρακλής 
25.  Χειράκη Γεωργία       
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